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 تعاليبسمه
 مقدمه  ❖

 

های  در شنک  ررو ررد و پاه،را   ایدر کانادا منتشنر شنک ک، اماد دن ی(  خهر1۴۰۰خرداد   ۶) 2۰21  یم 2۷شننه،   روز پنج

»کاملکپس« ک، ررزنکان    یروزشنهان،  یککد  در محل سنار  مکرسن، 21۵جسنک    یاهکشن  راازانک.  رل را  ک یکااکل  یسنایکل

اصننکهری شننداب دررارر اارهد سننرد و اارهک کانادا در ررارر دهکاان جهانیان ر،   شننکنکیم یکانادا در آن نگهکار  انیرکم

  د هاز اار  یراررصننل نن    یدررارر  یدردناک  یِادآورهخهر را    نهکانادا ا  رهوز  نخسنن «ارودو  نیجاسننتنماهش اذاشنن . »

 ی اسن  ک، ررا  یتیاز واقع  یچ، ک، کشن  شنکر  صنرراد مکرکآن  نکهاکیمکانادا    یماامات محل  اارچ،د. کر   یاکصن   شکشنکر

ناشنش در ااسنیس مکارسنی ک، در پی اروهج مسنیحی    و  ک یکااکل  یسنایکل ررشنارها ر گره  اما رار داسن  رکدر  یهههم، رک

 در میان رکمیان آمرهکای شمالی رکد ارزاهش هارت، اس . 

رکمینان کناننادا هنکز از حاکق اولین، خکد محرومننک و  دارد.  و همچننان ادامن،  ای طکالنی  ناض حاکق رشنننر در کناننادا سننناران،

   چنکپارای ررهنگی و  نکارنک.  یرهکاشت  ساتیسالم  و اأس  یکنیر، آب آشام  یدر کانادا دسترس دهک آنهاها نشان میازارش

  ی تیو قکم  یمذهه  ینژاد  یها یاقل  ،یو ظلم سنناختارمنک  ل  شننکدیم  کرهآشننکار در جامع، کانادا ر، و نن  د  ینژادپرسننت

و    سیپل  ری  را خشنکن  چشنمگهم  مسنلمانان ژرهمهاجران ر، و .کشنکر قارل مشناهکر اسن   نهمختل  ا  یهمچنان در شنهرها

و    یمذهه  یهااریارراد رر اسننام مع نهو متهم کردن ا  رمتعاربیغ  یها یحسنناسنن  نهروررو هسننتنک ک، ا  یتیامن یهاروین

  اس . ینژاد

 

 نقض گسترده حقوق بومیان در کانادا  ❖

حاکق رشنر    هدر قهال ر ا  تشیرر مسنوکل  یمتعکد خکد مهن  یهااد ا  یدر  رصن، حاکق رشنر  در حال  یکانادا  کشنکر مک 

رکدن   یکشنکر   م  اه نها  یحاکق رشنر در  رصن، داخل   یر، و نع  یک، نگاه  زنکیم  ادهمختل  را رر  یهااکسن  کشنکر

و    رپاهک، را رحران د  هیکانادا  انیرکم  .کنکیآشنننکار م  را»اااوا«  دول    یدواان، حاکق رشنننر  یهاها و اسنننتانکارداد ا نها

  یهاازین  نهارر، سنادر  یمکاج، هسنتنک  از دسنترسن   یدر پ  یپ  یهادر ده، یقتل و ام شنکن زنان و دختران رکم  نحلهال

  ی  مک  ضیاهع  یرکم  یهااررتن زران  کرهناد کر یر، سنم ج  یکنیآب آشنام  یمشنکل آلکدا محرود شنکر انک. زیخکد ن  ،یاول

ها مکرد انتااد  هسننتنک ک، ااکنکن رار  یآنها  از مکارد  یو اصننرب ارا نن   یتهو حما  یخکمات دولت  ار هدر در  انیرکم  ،ی ل
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   یدول  کانادا ر، حاکق زنان رکم یاکجه  یاذشننت، از ر  .سنن اکانادا قرار اررت، یاکجه  یو ر  یالملل نیمجامع ر  کهشننک

زنان و    یاجهار  یسناز  میو  ا   یتیجنسن   ضیکشنکر  اهع نهزنان و دختران در ا  ،یخشنکن  اسنتردر و مراهار  ل یهامک نک 

همچنین    .اسننن حاکق رشنننر   یکشنننکر ر، اصنننع   مک  نهناض حاکق زنان در ا   همصننناد  نهار مکر  یدختران رکم

در    یپکسننتان و ارراد رکم  اریسنن   ،ی ل  ضیحاکق رشننر در کانادا  نشننان دهنکر رحران اهع   یمسننتال از و ننع  یهاازارش

 .1کشکر اس   نها  سیو پل  یدریساختار ک

اعنکاد    نهاز رناالار  یکههسنننتننک )  یزننکاندر کناننادا  هزار ندر    1۰۰هر    یرن، ازا  یزننکان  11۴رن، دسننن  آمنکر    یآمنارهناطه   

هستنک )ازارش ساالن،   یرکرال  زنان رکم یهادر زنکان  یدرصک از زنان زنکان ۴1.1(   شررت،یپ  یکشکرها  انیدر م  انیزنکان

را   زنان رکمی )هستنک.   یدرصک از کل زنان دررنک  زنان رکم 2۶   انادا(ک  یهار، امکر زنکان  یکایو رسن    یدرتر مأمکر احا 

داشنت،   شهدرصنک ارزا  ۷3.۸ یزن رکم  انیاا کنکن اعکاد زنکان 2۰۰۹. از سنال  (دهکیم  لیزنان را اشنک   یدرصنک از جمع ۴

از    درصنک  ۹۷.3  انک.مکرد سنکاسنتدادر قرار اررت،  یانک ک، در ککدکا  د کردر  یزنان هنگاد رازپرسن   نهدرصنک از ا ۷2اسن . 

   یدرصنک جمع ۵ انیرکم  نک،ههسنتنک. را ا  یو روان  یمشنک ت و اخت الت روح  ریها( دراهم، آن  هادهدررنک )اار یزنان رکم

ک،    یهسنتنک  در حال  پکسن اریسن   انیدرصنک از زنکان  ۸  نیهمچن  .هسنتنک یرکم  انیدرصنک از زنکان 3۰اما    دهنکیم  لیرا اشنک

و   یاندراد  یهادر سننلکل  یو روان  یاخت الت ذهن  ی. حهس ارراد دارادهنکیم  لیکانادا را اشننک   یدرصننک از جمع 3را   

مکارد ناض حاکق رشنر در   گرهدر کهک از د  انیزنکان  یکرونا و ا تصناب غذا ک یآنها ر، درمان مناسن،  شن   ی کد دسنترسن 

رراهم کردر    انهپناهجک یاار را ررار، شنکنج،  ،یشنه  یعهدول  کانادا شنراهمچنین   .حاکق رشنر اسن   یکشنکر مک  نها

 ژر هر، و  ینهد  یها یاقل   یررنک(. و ننعیدر رازداشنن  ر، سننر م  کسننالهاز   شیر  یشننکر ااه  میاسنن . )رکون جرد اده

  از شنتریدر مکرد مسنلمانان ر  ضی)اهع    مناسن، نیسن هسنتنک  ضیجرائم متعصنهان، و اهع  انیک، قرران  انههکدهمسنلمانان و 

آشنکار در جامع،    یرا حل و رصنل کنک و نژادپرسنت  یاسن (. کانادا نتکانسنت، معتن ت مررکه ر، جکامع چنکررهنگ  انههکده

  نهمختل  ا یهمچنان در شهرها  یتیو قکم  یمذهه   ینژاد  یها یاقل ،یو ظلم ساختارمنک  ل شکدیم  کرهکانادا ر، و   د

 2.کشکر قارل مشاهکر اس 

 ی رکم   یجمع  انیدر م  یخکدکشن  زانیرو هسنتنک  را   شنکر مکانادا را آنها رور، یک، مردمان رکم  یو مشنک ا  هاضیاهع

سن، ررارر   یمارراد رک  یخکدکشن   زانیانجاد شنکر  م  یهایراشنک  طه  رررسن   شنتریشنهرونکان  ر گرهکشنکر نسنه  ر، د نها

  یهاسنال  انیکانادا م  "یاجتما  یها،یسنازمان آسن "اکسن    یمنظکر ازارشن   نیهم ر، .کانادا اسن  انیرکم  ریاز غ شنتریر

اسن      انیرکم ریسن، ررارر غ یارراد رکم  انیدر م  ینرخ خکدکشن   دهکیانجاد شنکر اسن  ک، نشنان م  2۰1۷  لهاا اوا 2۰11

  نها  زننک یم  یخکدکشن  ،مختل  دسن  ر  لهر، دال  انیرکم   یهزار ندر از جمع 1۰۰ندر در   2۴.3ازارش سناالن،  نهطه  ا

  کنک یم  انیازارش ر نها  نیهمچن .هزار ندر اسن  1۰۰ندر در   ۸   یرکم  ریارراد غ  انیدر م  یاسن  ک، نرخ خکدکشن   یدرحال

نشنان    نهاسن  و ا  نیسنن  رهاز سنا  شنتریر انیرکم   یجمع  انیسنال در م 2۴اا   1۵  نیسنن  انیدر م  یخکدکشن  زانیک، م

   .3قرار دارنک  یدر معرض خکدکش نهرهاز سا  شتریر یک، نکجکانان و جکانان رکم  دهکیم
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نکزدهم    یهاقرن  یو متحجران، حکاد کانادا ط  کریپکسن   یهااسن یاز سن   یک، اکنکن در کانادا سنر راز کردر اسن   ناشن  یرحران

  انیجذب رکم اسن یسن   یدر راسنتا  سنایکل  یکشنکر را همکار نها  یهزار ککد  رکم 1۵۰آن   یاسن  ک، ط  ی دیم  سنتمیو ر

رن، زور از     یلیاحم  یاکریآنهنا رن، شننن    ین و ارر  یمنادر  یاهن زرنان و سننننن   جهاز ارو  یریجلکا  کپکسننن  ین در جکامع سننند 

  ،همکارم دچار سنکتاذذ  نهاز ککدکان حا نر در ا  یاریررسنتادر شنکنک  رسن   یروزجکا و ر، مکارم شنهان،  خکد یهاخانکادر

و    هو اذ اقه کمهکد مر   یماریککدکان رر اثر ر نههزار ندر از ا ۴شنکنک و مکرد آزار قرار اررتنک. ررآورد شکر اس  حکاقل  

 انک.جان خکد را از دس  دادر  ک یستماایس  یآزارها

 کانادانسل کشی فرهنگی در  ❖

کانادا در راصنل،    یمذهه  یاح  ادارر دول  و نهادها یمرکز آمکزشن  1۰۰از   شیاز ر  یکه»کملکپس«    یروزمکرسن، شنهان،

  یهااز ررهن  و خانکادر یککدکان رکم  یمکارم جکاسنناز  نها  رکردنهرکدر اسنن . هکب از دا  1۹۹۶اا   1۸۴۰  یهاسننال

شنکد.  یرارز ناض حاکق رشنر در جهان محسنکب م  صنکاقاقکاد م  نهرکدر اسن  ک، ا   یحیمسن   نهر، د  کنشنانهخکد و ارو

  ی ا تراب کرد ک، رکررتار   یککدکان رکم  ههکسنل، اسن یخکد ر، خاطر سن  2۰۰۸سنال    یرسنم  یدول  کانادا در  ذرخکاه

کانادا    یروزها انها سن، سنال داشنتنک  در مکارم شنهان،از آن  یکدکان  ک، ررخک نهاز ا  یو سنکتاسنتدادر جنسن   یکهزیر 

رخ دادر     یروزچ، در مکارم شننهان،اذ ان کرد ک، آن  نی  همچن2۰1۹رکدر اسنن . دول  ارودو  سننال    ریرراا  عادرالرکق

 رکدر اس .  یکشمصکاق رارز نسل

کشنکر   نها  انیانعهاق ککدکان رکم شنکنک ک، هکب آن سیدر کانادا اأسن   یمکارسن   سنتم یاز اواخر قرن نکزدهم اا اواخر قرن ر

  نها  هیماامات کانادا  گر هرکد  ر،  هارت د  یمکارم الزام نهدر ا یرکد. حتنکر ککدکان رکم  مهاجر  کپکسن یسند   یرا جامع،

ککدکان    نها  یانها امامن،. در اهن مکارم  رردنکیم  یروزو ر، مکارم شنهان،  کردنکیخکد جکا م  یهاککدکان را از خانکادر

 ، مکارم ر  نیدر هم  یاز آنها حت  یاریرلک، رسن   شنکنک یخکد محرود م یرکم  یهاو  مل ر، سنن   یاز اسنتدادر از زران مادر

  اعنکاد  1۹۹۰انا    1۸۴۰  یهنادهن،  نیاز آن دارد کن، ر   هن آمنارهنا حکنا  .دادننکیمختل  جنان خکد را از دسننن  م  یهنا لن 

خرر ناد  دول  کانادا راال   ی دیم 2۰1۹منتال شنکنک. سنال    یروزدر کانادا ر، زور ر، مکارم شنهان، یککد  رکم  1۵۰,۰۰۰

اسنن  ک، ارقاد    یدر حال نهکشننکر رکت کردر رکدنک. ا  نها  یروزرا ارشننا کرد ک، در مکارم شننهان،  یککد  رکم 2۸۰۰

 ز یندر ن ۶۰۰۰انک  ذکر شنکر اسن   ک، اا دا جان سنرردرکانا  یروزک، در مکارم شنهان،  یاعکاد کل ککدکان یررا  یمختلد 

  ی ایانک  و آمار دق شنکر  هیاسن  ک، اجسناد آنها در کانادا شنناسنا  یرقم  صنرراد اعکاد ککدکان نهک، ا  کاسن ی. ناادت، پرسننکیم

 .1س یدر دس  ن  یآنها اط    یکرهایپ  یاهراا  اهنکارد ک، هنکز از سرنکش    کدوج  یککدکان  یدررارر

 1۹۶۰  یهادر سننال”  اد : اسنن   یشنن  اکر ککدکان رکمکک، ر، دنهال    هیکانادا یارور رکم  سهیکادمکم دلمکر« ر»

  نهانک و اکنکن اها را حذب کردرنشنان، نها  ک یکااکل  یسنایکل  نکاانهانک اما نمااکرها سنن  و نشنان، داشنت،  نهممکن اسن  ا

. ما ر، مهکرد  کایو نشنان پ  نادیاکر ر ۶۰۰از   شیدر خا   ر  رهو نشنان هسنتنک. ما را اسنتدادر از رادار ندکذ پذ  نادیاکرها ر

  “.2داد  میخکاه دام،ها ار، ا ش  مهانکردر  کایک، اماد ررزنکان خکد را پ  یداد و اا زمان میجس  و جک ادام، خکاه

 
 11/3/1۴۰۰« کانادا کی در مکارم کااکل یو قتل  اد  سرنکش  ککدکان رکم یاجاوز جنس» مشرق نیکز  1
 ۴/۴/1۴۰۰در کانادا«   یو نشان ککدکان رکم نادیاکر ر  ۶۰۰از  ش یر  رنا »کش  ها 2



 

۵ 

 

 نها  "کشن  نشکر   ِهحاا"کشنکر  هشنکار دادر ک،   نها یقتناتِ رکم  نیاز اول  یکهو    هیسننااکر سنار  کانادا  «نکلریسن   یمکرا»

کننک.  یرکر م  هینکان کاناداواز مردد و شنهر  یاریهسنتنک ک، رسن   یزیار از آن چ  رانگرهر، مراا، و  ادهمکارم  ر، احتمال ز

  ی انجناد پنهنانکنار  نیچنرن، دسننن ِ کنارکننان منکارم و هم  یککدکنانِ رکم  یاکان رن، کشنننتنار  منکی  مهحانا  نهاز جملن، ا

ک،    یااای)احا   مسنتال شنکر  ااتیخکاسنتار انجاد احا   نکلریراسنتا سن   نها  در. ککدکان  اشنارر کرد نهاسنتردر در مکرد قتل ا

   یو رکون هراکن، مانع  یک، در چهارچکب آنها رشننکد ر، طکر رسننم  یااای. احا راشننکراشنننک(    یاز هراکن، ندکذ دولت  ی ار

 .1در کانادا را ر، و ک  معر  کرد  انیرکم  ،یها  ل هجنا   هشاهکان را احتار کرد و حاا

  کهکانادا در   یککدکان رکم  یسنککت خکد را دررارر کشن  اکر جمع  سیپاپ ررانسن را ارزاهش رشنار ارکار  مکمی جهانیان  

حادث، او را   نهککدکان اد  ک، ا نهر، رازمانکاان ا   ینکرد اما  نمن ارراز اسنل  یشنکسن . پاپ  ذرخکاه  ک یمکرسن، کااکل

کانادا از    یدولت  یمک نک  را نهادها نهروشنن شنکن ا یررا  ک یکااکل  یسنایداد ک، کل  نانیاطم  سیررانسن   متاثر کردر اسن .

خکاسنت،   ک یکااکل  یسنای، از کلکانادا رکدر اسن  ک رهوزواکنش پاپ در اصنل ر، سنخنان نخسن   خکاهک کرد.  یهمکار  ک هنزد

   .2ردهرا ررذ  هیکانادا یککد  رکم 21۵مرگ    یرکد مسوکل

 نتیجه گیری ❖

حاکق    یند    یاجتما   یهایوجکد ناررارر  ان یو رکم  ها یچکن ناض اسننتردر حاکق اقل  یمکارددر طکل سننالیان متمادی  

و   یاسنناسنن   نیو ناقض حاکق رشننر در قکان زیآمضیوجکد مداد اهع    یو امن  یآزاد   یهمچکن ح  زنکا  یررد  یاسنناسنن 

هم   حاکق رشننر شننکر اسنن .  ن،یزم  رخکد د  یالمللنیاعهکات ر یدول  کانادا در اجرا یآن  را   نااکان رهمک ننک ، و نظا

هنکز شنک  کننک اا ر، حاکق رکمیان اهن کشنکر احتراد رگذارد.  کشنکرهای مختل  جهان دول  کانادا را ارغی، میاکنکن  

مررکه   یهالیو اخهار و احل  ا«یکلمه شیته»رر  ال هدر ا  یککد  رکم  21۵اجساد    یاهراا یحاو  یاز کش  اکر جمع  یناش

  که  یکهککد  در نزد  ۷۵1اجسنناد   یحاو  گرهد  یاکر جمع  ک هها از کشنن  هکلنا   ر، آن رروکش نکردر رکد ک، رسننان،

 3کشکر خهر دادنک.  نها  «چکانساسکا»  ال هدر ا  یروزمکرس، شهان،

کشنکرهای مختل  جهان را مجاب کردر اا دول  اوااوا را پاسنخگک     کانادادر   یاجسناد ککدکان رکم  یجمع  هایاکرکشن   

راجع،   نهدررارر امتحک  سنازمان ملل     یو ونزوئ  خکاسنتار احا  ،هسنکر   یر روم  کرر شنمال  ، یروسن  ران ها  ن یچکننک و 

ساکن   انیحاکق رشر رکم   یو ع یدر نشس  رررس سیمستار در ژنک سکئ  یالمللنیر  یهادر سازمان  نیچ  نکرهنما شکنک.

کشنکر از جمل،    نهاز چنک  ینکاه  ر، نمامتحک  حاکق رشنر سنازمان ملل یجلسن، شنکرا  نیچهل و هدتم ،یکانادا در حاشن 

در اهن    «یرو  ان  ی»ج شنهرونکان خکد رردارد. ازارور   نهاز کانادا خکاسن  ر راصنل، دسن  از ناض حاکق ا رانهو ا  ،یروسن 

  نها انیرکم  انیطرران، هم، مکارد ناض حاکق رشننر در م  یجامع و ر ی ننمن رررسنن   میخکاهیاز کانادا م نشننسنن  اد :»

محاکم، رکشنانک و را   آرامش    زیم  یرا پا   هجنا نه ام ن ا   یرسن، شنهان، روزپرونکر اجسناد ککدکان مک ژرهکشنکر ر، و

 «۴شکد.  انیرازمانکاان قرران
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